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Logotyp – grundform
Logotypen är en viktig del i HKRs visuella identitet och ett av högskolans 
främsta kännetecken. Logotypen består av en symbol, innehållande en 
ordbild.

Logotypen ska hanteras varsamt och konsekvent. Logotypens grundform 
får inte ändras, förvanskas eller modifieras.

Logotypen lyfter fram ordbilden HKR. Vårt namn är dock fortfarande 
Högskolan Kristianstad. Logotypen används som en symbol och avsändare 
för vår kommunikation. Genom sin tydlighet bidrar den till att vi blir synli-
gare och på sikt att fler känner igen Högskolan Kristianstad.

Internationell logotyp
Denna logotypform används bara när vi inte har möjlighet att kommuni-
cera ’Kristianstad University’ enligt riktlinjerna på sidan 2.2.

Design Logotyp   3.1

Grundform Grundform – internationella sammanhang



MBA I PRAKTIKEN

MBA 
i praktiken

Ett utvecklingsprogram
i framkant som utvecklar dig
och din organisation
på riktigt!

Programmet genomförs under sju månader i internatform
med hjälp av interna och externa resurser från Högskolan i
Kristianstad.

Programmet riktar sig till dig som medlem i en ledningsgrupp,
är ansvarig chef och/eller eller som vill förbereda dig för
en sådan position. Du är talang och framtida ledare i
organisationen, du leder verksamheten eller delar av den
idag. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med
och bidra till att driva och utveckla strategiska projekt
inom organisationen. Du arbetar idag endera i offentlig
verksamhet eller i privat bolag.
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MBA I PRAKTIKEN

Omedelbar  
användning

Ledarskapsprogrammet är ett utmanande, inspirerande
och heltäckande program där du direkt kan använda de
nyvunna insikterna och kunskaperna i din egen vardag.

Programmet bygger på tre grundläggande synsätt.
Jag som ledare – jag och mitt team – samt jag och
verksamheten.

De olika synsätten stärker förmågan att leda dig själv,
du stärker din förmåga att leda andra och du utvecklar
din förmåga att leda verksamheten. Vi menar att de tre
synsätten ger en helhetssyn som är nödvändig, samtidigt
som du får konkreta verktyg för att utveckla verksamheten,
medarbetarna och dig själv.

Närhet är viktigt för oss. Närhet till din verksamhet. Närhet
mellan teori och praktik. Närhet mellan resurspersoner och
dig som deltagare.

Kopplingen till dig som ledare och din verksamhet är stor. Vi
arbetar med övningar, case, exempel och erfarenhetsutbyte
deltagarna emellan.

Programmet ger dig en grund i ditt ledarskap och du
får konkreta verktyg för att utveckla verksamheten,
medarbetarna och dig själv. Dessutom får du ett värdefullt
nätverk för ditt fortsatta arbete som ledare.
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Tre olika  
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Du utvecklas i samtliga tre perspektiv 
och  stärker din förmåga att leda dig 
själv, att leda andra och att leda 
verksamheten.
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Handledning

 

Under programmets gång driver
du en riktig utmaning från din
verksamhet.
Den berör antingen dig och ditt sätt att leda verksamheten,
dig och ditt team eller är ett utvecklingsprojekt som är vitalt
för just din organisation. Det är en utmaning för dig eller din
organisation – på riktigt. Du får handledning av oss under
tiden.

Handledning – hantera
vardagen och din utmaning
Du kommer att få stöd och coachning under programmets
gång av våra erfarna handledare. Detta för att skapa
förutsättningar för egen utveckling men också för att på
effektivaste sätt hantera din utmaning.
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Struktur och  
innehåll
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10-11 OKT 2019

• Min utmaning  – uppstart!
• Omvärld och framtid
• Från strategi till tillväxt och värdeskapande

7-8 NOV 2019

• Coachande ledarskap
• Min utmaning – jag som ledare

5-6 DEC 2019

• Företagets räkenskaper
• Värdeskapande verksamhetsstyrning  

16-17 JAN 2020

• Digitalisering & innovationer
• Produktutveckling & entreprenörskap 

6-7 FEB 2020
• Att skapa effektiva team – att leda andra
• Att leda förändring

12-13 MAR 2020

• Företagets marknadskommunikation
• Brand management

23 APR 2020 - KRISTIANSTAD HÖGSKOLA

• Presentation, diplom, avslutning

1 OKT 2020

• Alumni – återträff!
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Utmaning
– på riktigt

Min utmaning Målbild

Under programmets gång  
driver du en riktig utmaning. 

Den berör antingen dig och ditt sätt att leda  
verksamheten, dig och ditt team eller är ett  
utvecklingsprojekt som är vitalt för dig.
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En bättre 
ledare...

MBA i praktiken 
gagnar dig på flera sätt. 

Du stärker förmågan att leda dig själv,
du stärker din förmåga att leda andra,
du utvecklar din förmåga att leda verksamheten
– och verksamheten får en engagerad ledare
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...lyfter hela 
företaget

MBA i praktiken gagnar din  
verksamhet på flera sätt. 

Höjer kompetens. Genom att satsa på personer 
med hög potential säkrar och utvecklar ni kom-
petensen i organisationen.

Ambassadörer. Utöver kunskap och kompetens 
skapar ni också goda ambassadörer som hjälper 
er att attrahera nya intressanta medarbetare.

Attraherar. Er verksamhet blir en attraktiv arbets-
givare och får samtidigt tillgång till ett attraktivt, 
lokalt nätverk.

Skapar värde. Genom ”utmaningen” som genom-
förs av deltagarna får ni ett verkligt problem löst 
som skapar genuint värde!
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Vi har några av 
landets bästa utbildningar 

Skälet till vår höga kvalitet bygger på närhet.
Närhet till spetskompetens och internationell forskning.
Närhet till partners i näringsliv och samhälle.
Närhet mellan studenter och forskare!

Det är i denna miljön vi har skapat ett exklusivt  
program just för dig och din utmaning.

Programmet kostar 89 500 kr ex moms.  
Kostnader för kost och logi tillkommer  
vilket innebär ca 19 000 kr ex moms.

Högskolan 
Kristianstad

Uppdrag AB
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